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Ajuts Terminis Qui ho pot demanar Tramitació

Ajut per a llibres, material curricular i contin-
guts digitals

del 10 al 21 de 
maig del 2010

Les famílies d’alumnes empadronats al mu-
nicipi, matriculats a centres sufragats amb 

fons públic i que cursin els nivells educatius 
entre P-3 i 4t d’ESO, ambdós inclosos

OAC

Ajut per a menjador
Pendent de 
publicació

Segons les bases del Consell Comarcal Àrea de comunitat

Ajut per a Activitats d’Estiu
del 10 al 21 de 
maig del 2010

Les famílies d’alumnes empadronats al mu-
nicipi, matriculats a alguna de les activitats 

que organitzen les entitats del municipi 
conveniades amb l’Ajuntament

OAC

Ajuts per a Activitats d’Educació Permanent
Durant el curs 

2010 - 2011

Les famílies/alumnes empadronats al mu-
nicipi, matriculats a alguna de les activitats 
d’educació permanent que promou l’Ajun-

tament de Sant Celoni

Centre per a la Formació i l’Ocupació 
del Baix Montseny Sax - Sala

Ajuts per a Escola de música i teatre
Durant el curs 

2010 - 2011

Les famílies/alumnes empadronats al mu-
nicipi, matriculats a alguna de les activitats 
de l’escola de música o teatre que promou 

l’Ajuntament de Sant Celoni

Centre Municipal d’Expressió - Escola 
de Música i Escola de Teatre

Ajuts per a escolarització d’alumnes de 
l’escola bressol municipal el blauet

del 31 de Maig a 
l’11 de juny del 

2010

Les famílies dels nens i nenes de 0-3 anys 
empadronats al municipi i matriculatS a 

l’Escola Bresool Municipal El Blauet
Escola Bressol Municipal el Blauet

Programa “Noces d’Or” Indefi nit Matrimonis que celebren els 50è aniversari 
de casament

OAC  /
Qualsevol ofi cina d’Acció Social i 

Ciutadania

Prestacions permanents per al pagament del 
lloguer (antic Ajut al lloguer per a persones 
amb risc d’exclusió social – “Lloguer just”)

Perceptors dels 
Ajuts el lloguer 

l’any 2009 – Fins 
al 30 de juny

Noves sol·licituds 
– Fins el 17 de 

maig

Unitats de convivència amb ingressos infe-
riors a 2,35 IRSC que dediquen més del 30% 

dels seus ingressos a satisfer el lloguer 
Ofi cina Local d’Habitatge

Renda bàsica d’emancipació Tot l’any Joves entre 22 i 30 anys per pagar el lloguer Ofi cina Local d’Habitatge

Prestacions d’especial urgència 
(antics Ajuts personalitzats a l’allotjament)

Temporal

Persones que acreditin que no poden satisfer 
els rebuts impagats de lloguer o les quotes 
d’amortització d’un habitatge de promoció 

privada

Àrea de Comunitat - Serveis Socials
Ofi cina Local d’Habitatge

Complement de la pensió Tot l’any
Persones amb una pensió de jubilació i d’in-
validesa, per a pensionistes en modalitat no 

contributiva que visquin de lloguer
Àrea de Comunitat - Serveis Socials

Informe intern d’idoneïtat Temporal
Propietaris individuals que volen fer obres de 

rehabilitació del seu habitatge
Ofi cina Local d’Habitatge

Ajuts a la rehabilitació d’habitatges 
i d’edifi cis

Fins el 21 de juny
Propietaris i comunitats que han sol·licitat 
l’informe intern d’idoneïtat o el TEDI en la 

convocatòria del 2009
Ofi cina Local d’Habitatge

Ajuts per a l’adaptació o a l’accessibilitat 
d’habitatges per a persones amb discapaci-

tat.  

Fins el 30 de se-
tembre de 2010

Persones amb un grau de discapacitat reco-
negut igual o superior al 33% i que superin 

el barem de mobilitat reduïda

Àrea de Comunitat -Serveis Socials
Ofi cina Local d’Habitatge

Prestacions per a l’accés als serveis d’habitat-
ges per a persones amb problemàtica social 

derivada de malaltia mental

Fins el 30 de se-
tembre de 2010

Persones amb problemàtica social derivada 
de malaltia mental amb un grau de discapa-

citat igual o superior al 65% 

Àrea de Comunitat -Serveis Socials
Ofi cina Local d’Habitatge

Promoció de l’ocupació autònoma: Subven-
ció per reduir els interessos dels préstecs 

destinats a fi nançar inversions per a la 
creació i posada en marxa d’una activitat 
empresarial com a persona treballadora 

autònoma.

Dos mesos des-
prés de la data 
d’alta al corres-

ponent règim de 
la Seguritat So-
cial o de la data 
d’alta a la mutu-
alitat  del col·legi 
professional que 

correspongui.

Persones desocupades que vulguin consti-
tuir-se com a treballadors/ores autònoms/es 

o per compte propi i a treballadors/ores 
autònoms o per compte propi que formin 

part de comunitats de béns o societats civils

Serveis Territorials de Treball 

Crèdit formació per al treball per fi nançar 
cursos de millora professional per a perso-

nes aturades.

Fins a l’1 de 
novembre de 

2010

Persones majors de 18 anys en atur inscrites 
al Servei d’Ocupació de Catalunya

Ofi cina de Treball del Servei
d’Ocupació de Catalunya         

 www.ofi cinadetreball.cat

Subvencions per a projectes que realitzen 
les entitats juvenils en l’àmbit de la coo-

peració al desenvolupament i la solidaritat 
internacional

Fins el 25 
de maig

Associacions juvenils o seccions juvenils 
d’entitats www.gencat.cat
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Habitatge

HORARI d’atenció presencial al Safareig 
dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h, dimarts i dijous de 17 a 19 h

habitatge@santceloni.cat

Més informació a l’Ofi cina Local d’Habitatge i al web 
www.santceloni.cat/habitatge

Estic de lloguer, puc demanar un ajut?

Renta 2009. 
Novetats sobre habitatge

Jove que perceps la 
prestació de Renda 
Bàsica d’Emancipació 
tingues en compte:

1 La Renda Bàsica d’Emancipació és una 
subvenció pública que suposa un ingrés 
patrimonial, per tant, estàs obligat a pre-
sentar la declaració de l’IRPF.

2 Si pagues el lloguer per rebut domiciliat ja 
no cal que enviïs els justifi cants del paga-
ment al Ministeri a Madrid.

3 Si reps una carta o un SMS en el que s’in-
dica que NIF/CIF, SUFIX i REFERÈNCIA no 
consten o estan malament, vine a l’Ofi cina 
Local d’Habitatge (OLH) amb original i 
fotocòpia de l’últim rebut per tal d’esme-
nar-ho.

4 Rebràs un SMS amb un codi d’usuari 
per tal de consultar el teu expedient a 
http://rbe.vivienda.es/login.do

5 Si fa més de tres mesos que vas sol·licitar 
la prestació i no estàs cobrant, vine per 
l’Ofi cina Local d’Habitatge (OLH).

6 Si rebeu una comunicació i passats tres 
mesos no s’ha resolt el problema, es pro-
cedirà a la suspensió de la prestació.

7 Recorda que qualsevol canvi l’has de co-
municar (canvi de compte corrent, canvi 
d’habitatge, errors en les dades 
de la resolució...)

Sou una Comunitat de propietaris que voleu 
posar un ascensor o rehabilitar el vostre edifi ci?

Si tens necessitat d’habitatge o 
preveus  tenir-la, vols optar a un 

Habitatge amb Protecció (HPO) o 
un habitatge gestionat per la Borsa, 

inscriu-te ONLINE al Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge amb Protec-
ció Ofi cial de Catalunya (RSHPOC) a 

www.santceloni.cat/habitatge

Si viviu de lloguer i destineu més del 30% 
dels ingressos a pagar-lo, podeu sol·licitar les 
prestacions permanents per al pagament del 
lloguer. (Els joves podeu demanar la Renda 
Bàsica d’Emancipació - RBE)

Es tracta d’una prestació de la Generalitat dota-
da d’una partida pressupostària limitada i que 
es resol en funció de la puntuació que s’obté 
en base a diversos factors. L’any 2010 tenen 
preferència els antics perceptors de l’Ajut al 
lloguer – Lloguer just de l’any 2009 i:

- els majors de 65 anys

- les persones amb un grau de disminució igual 
o superiors al 33% reconegut per l’ICASS

- les dones amb situació de violència de gènere

- les famílies monoparentals

El termini per poder sol·licitar la prestació acaba 
el 17 de maig per a les noves sol·licituds i el 30 
de juny per els benefi ciaris de l’ajut l’any 2009.

- Si viviu de lloguer us podeu deduir els imports pagats per aquest concepte si la vostra 
base imposable és inferior a 24.020 euros a més de les deduccions pròpies de Catalunya 
- un 10% en els rebuts de lloguer amb un màxim de 300 o 600 euros segons els casos-.

Base imposable Base màxima de la deducció

Fins a 12.000 euros 9.015 euros

Entre 12.000,01 i 24.020 euros 9.015 - [0,75 * (base imposable – 12.000]

 - Si heu rehabilitat la vostra residència habitual teniu una deducció màxima de fi ns a 
9.015,18 euros, entre la part estatal i la deducció autonòmica.

- Heu de consignar la referència cadastral del vostre domicili (és la identifi cació de l’habi-
tatge, es tracta d’un codi alfanumèric format per vint números i lletres, el podreu trobar al 
rebut de l’IBI, de les escombraries...)

Tens un habitatge en propietat que 
és o serà la teva residència i els vols 
rehabilitar?

A l’Ofi cina Local d’Habitatge (OLH) us 
oferim ajuts econòmics a la rehabili-
tació.

Per poder obtenir ajuts econòmics cal presen-
tar-se en primera instància a les convocatòries 
iii (Informe Intern d’Idoneïtat, en el cas d’habi-
tatges) i TEDI (Test de l’Edifi ci, en el cas d’edi-
fi cis), es tracta d’estudis tècnics preliminars 
que us informaran si les obres que preteneu 
fer, compleixen els requisits per optar a ajuts.

Una vegada tingueu una resolució favorable de 
l’iii o TEDI us haureu de presentar a la convo-
catòria d’Ajuts a la Rehabilitació on es resoldrà 
sobre el pressupost protegible de l’actuació 
que voleu fer així com la quantia de la subven-
ció que se us atorga.

A partir de l’1 de juliol les obres de rehabili-
tació tributaran a un tipus d’IVA del 8% (l’IVA 
general passarà del 16% al 18%) a més de 
poder obtenir deduccions a l’IRPF de fi ns a 
4.000 euros.

So


